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ilken vacker och välkomnande syn som möte oss 67 Vågbrytarbröder, 64+3 gäster, när vi anlände 

till vårt Ordenshus för sommarens sista expeditionssammanträde. Den 100-åriga byggnaden hade 

fått en ansikslyftning och såg nu ut som i fornstora dagar. Under förra veckan hade Husföreningen sett 

till att den icke stilenliga ytterdörren på framsidan förpassats till de sälla jaktmarkerna, och jaktmarker 

för dörrar är avfallsstationen vid Getterövägen. Ny tidstypisk dörr för en fastighet uppförd 2018, var 

nu insatt. Husföreningen har som mål att bevara vårt hus extriört så gått det nu går med en gammal 

byggnad och har väl lyckats ganska väl även om den svält ut litet och vem har inte det. Hur många 

mörka kostymer har inte förpassats till samma plats som vår förra ytterdörr.   

 

           
 

Gatuvy på vårt Ordenshus                                                 Ur-BOIS-aren Kai Lundahl med en RÖD??? tröja. 

 

Så till dagens expeditionsmöte som, ifrånvaro av vår ÖM Claus Öberg, leds av UM Bernt-Göran Isberg 

på ett förtjänstfullt och avslappnat sätt. Mötet hålls även föredömligt kort, 13 minuter. En hägrande 

Räkfrossa väntar ju runt knuten. 

 

• UM underrättar logen om Broder Bertil Janssons bortgång. Begravning äger rum fredagen 

den 24 augusti kl. 14:00 i S:t Jörgens Kapell. Anmälan till efterföljande minnesstund sker hos 

Hilles Begravningsbyrå, 0340-103 21. 

• Logen beslutar utanordna 1 613:- (begravningsannons). 

• UM påminner om ”Äldre bröders eftermiddag” den 24 september. 
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• Um påminner också om vår vänafton den 10 oktober och vår stundande kyrktur till Fjärås 

kyrka den 2 september. 

• Betr. Ordenshusets 100-årsfirande har det blivit omkastningar i programmet. Informatin om 

Odd Fellow kommer att ske på Varbergs Torg, lördagen den 8 september mellan 10-13. 

Visning av vårt Ordenshus sker dagen efter, alltså söndagen den 9 september mellan 11-14. 

Minglet i logehuset lördag kväll, med våra loger, är framflyttat till en ännu ej bestämd 

tidpunkt. 

• Br. Kai Lundahl ställer en fråga till ämbetsmannakollegiet om att även kunna ha parentation 

över avlidna bröder vid våra sommarmöten. Br. Kai mennar att det kan gå väldigt lång tid 

från en broder avlider tills parentationen kan hållas.(Uppemot eller över 4 månader om 

dödsfallet inträffar vid fel tidpunkt. Red:s anm.) 

• Tisdag den 21 augusti har vi arbetsdag i vårt Ordenshus. Trädgård skall ansas och utv. murar 

skall målas, utrymmen skall städas och lite annat smått o gott skall ordnas inför vår visning av 

Ordenshuset för allmänheten.  

• Br. Jan Fagenheim påminner om Seniorklubbens höstprogram med start 5 september. (Se 

hela programmet vår hemsida, Seniorklubben) 

• Klubbutskottet visar för föregående kvartal ett underskott på 503:- 

• Gästande bröder tackar för välkomsthälsningar och framför hälsningar från sina loger. 

 

 

Så över till räkfrosseriet… eller skall vi säga laxfrosseriet? 
Ja härliga bord, dingnade av räckor och glas, fyllda flaskor och karaffer, väntade oss när vi tog 

Apollosalen i besittning. Som vanligt fanns bröd och ost framdukat, tillsammans med våra tallrikar på 

ett speciellt bord. Nytt för i år var även att källarmästaren också dukat fram lite kokt lax som ett litet 

extra tilltugg. Hovmästaren, innan han bjöd oss till bords, påpekade även detta att laxen var bara som 

ett litet extra tillbehör. Tyvärr lyssnar inte alla bröder till vad som sägs, utan flera förser sig med 

dingnande talrikar av lax, man kan faktiskt gå två gånger, med den påföljden att inte alla fick 

möjligheten att njuta av den välsmakande anrättningen. SKÄRPNING BRÖDER!    
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Så får bilderna tala… 
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Så till ”källarhänget” före hemgång… 

 


